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Resumo: Reconhecendo as dificuldades do acesso da população brasileira,
não só à consulta oftalmológica, mas também à aquisição dos óculos, assim
como a alta incidência dos Erros de Refração, as alunas de Medicina
estabeleceram uma parceria com a Universidade Iguaçu, Campus V, Itaperuna
com a Secretaria Municipal de Educação de Natividade, para realizar o Projeto
Um Olhar Cuidadoso nas Escolas Municipais de Natividade. A presente
pesquisa realizada por meio de um teste simples, utilizando a escala de
Snellen, teve como objetivo fazer uma triagem nos alunos, a partir de sete anos
de idade. A triagem consiste de uma avaliação inicial que busca identificar,
entre o público alvo, e avaliar a acuidade visual identificando a existência de
erros de refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo; avaliar os
prejuízos dos escolares com dificuldade de enxergar e contribuir no rendimento
escolar, a partir da prevenção, identificação e correção de problemas visuais,
além de melhorar a qualidade de vida. Para atingir os objetivos da pesquisa,
realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica para melhor conhecimento
do tema em questão. Após a pesquisa bibliográfica, foi realizada uma pesquisa
de campo de natureza qualiquantitativa. Desse modo, percebeu-se que
aqueles que apresentaram dificuldade em realizar o teste corretamente,
apresentavam queixas como dor de cabeça e lacrimejamento nos olhos ao
realizar outras atividades, como ao ler o quadro e ver televisão. O teste de
acuidade visual era precedido pela aplicação de um questionário padronizado,
com identificação da escola, do escolar e do entrevistador. A partir da
percepção de crianças com problemas visuais, foi feito um relatório detalhando
a Secretaria de Educação dos alunos com os resultados abaixo do esperado,
para encaminhá-los à consulta oftalmológica. E, após diagnóstico do
profissional especializado, a prefeitura confeccionará os óculos para os alunos.
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